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”Vården av vår Biologiska Mångfald”
Hej Hartenabor och lyckostar som äger en flisa av det skärgårdslandskap som författaren
Sven Barthel beskrev så här:
”LANDSKAPET ÄR DET GUDOMLIGAS HEMVIST”
Det gjorde han för 82 år sedan i Stockholms Tidningen, då han bodde på Harstena för att
tillsammans med konstnären Rolf Mellström samla underlag till boken Harstena.
De två hade förmågan att beskriva både den biologiska grunden för gudomligheten och de
människor och det arbete som på naturens grund skapat deras och numera ert kulturlandskap.
Varken öar, sjö, luft, bebyggelse eller Ostkustens hela miljö har blivit omärkta av den tid som
gått sedan Barthel skrev och Mellström målade. Människan har alltid påverkat sin miljö. Det
är vi mer medvetna om än någonsin. När hon för sin bärgnings skull skapade äng och hage
berikade hon vår miljö. När vi använder Östersjön och lufthavet som avstjälpningsplatser
utarmar vi. Ansvaret är således alltid vårt och vi gör sannerligen inte bara illa.
På Sandgärdet kan vi använda vår lokala förmåga till förnyad berikning på ett sätt som ger
resultat medan vi arbetar. Det kan behövas sådana ljusglimtar inför de överväldigande
problem som vi blott kan bota om hela världen hjälper till och knappt då. Så låt oss se till att
det gudomliga skimret kommer tillbaka och bevaras i nötskogens dunkla valv och över de
täppor och ängsrum som åter skall leva och sprida skönhet och välbefinnande, om
Sandgärdeprojektet blir en bestående framgång. Nyss täcktes våra föregångares skapelse av
den ogenomträngliga djungel som aldrig fanns där, då vår skärgård reste sig ur havet och
skärborna genast där skapade sitt och kreaturens hem. Här fanns aldrig någon fritt utvecklad
urskog. Må den ej återkomma med sitt oframkomliga mörker. Må den goda hävdens vänhet
råda! Må den blomstertid nu komma.
En som skrivit enkelt och redigt om människan och hennes landskap är den unga gymnasisten
Kajsa Olandersson från Vara i Västergötland. Uppsatsens titel är Biologisk Mångfald.
Där förklarar hon vad det är som gör Sandgärdet så ovanligt intressant utan att ha varit där
eller att nämna dess namn. Vi har haft stor glädje av skriften och vi unnar er ägare att få den.
Kvaliteten garanteras inte bara av att hennes lärare och handledare, Rutger Staff givit ut den,
utan även genom att en av Sveriges mest kända ekologer, den internationellt respekterade
landskapsskildraren professor Urban Emanuelsson funnit det angeläget att förse skriften med
ett företal.
Vi kommer att dela ut skriften i byns alla postlådor i början av juni. Skulle ni som bydelägare
den 15/6 inte ha fått den, så har Hasse och Ann-Sofie Zchaeck ett lager på Nötholmen. Ring
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skärvårdschanser.
Pinnplockardag
Lördagen den 15 juni har Gryts Skärvårdsförenings medlemmar med dess ordförande Håkan
Skånman, Bokö i spetsen lovat göra ännu en raid mot Sandgärdes kvarliggande ris och
pinnar. Det blir en Pinnplockardag. Även de som ännu inte hunnit bli medlemmar i
Skärvårdsföreningen är förstås välkomna att deltaga. Skyltning i byn.

Överlämnandedag och invigning.
Lördagen den 2 augusti besöker en av projektets viktigaste nyckelpersoner, Landshövding
Elisabeth Nilsson Sandgärdet. Hon skall då formellt överlämna restaureringsresultatet till
ägarna, d v s till Harstena Samfällighetsförening. Denna förening är, tillsammans med
finansiärerna värdar för ceremonin. Ni ägare är självklart samtidigt hedersdeltagare. Andra
kategorier av medverkande och företrädare för viktiga intressen och kompetenser kommer att
kallas för att inspireras av härligheten och vidga kunskapen om projektet.
Program kommer att anslås i byn eller på annat sätt göras tillgängligt. Kolla Föreningens
hemsida och gärna även Arkipelagbloggen. Reservera dagen.
Per Gräslund på Grönsö

